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Nyt 24 h junnugolfille 
-tapahtumaan 
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• Suomalainen juniorigolf tarvitsee 
monenlaisia resursseja. 

• Positiivinen ”golfhulluus”  
on käynnistänyt uuden 
hyväntekeväisyysprojektin 

 

 Ma 22.6. klo 18 - Ti 23.6. klo 18 
 

• Extremeä, seikkailua, positiivista 
golfhulluutta, yhteisöllisyyttä ym.  
…ja kaikki hyvän asian puolesta. 



Mikä on 24 h junnugolfille 
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• Kootaan 2 -4 aikuisgolffarin ryhmä, 

• Josta 2 pelaa kerrallaan 24 h aikana 

 kenttää ympäri 5-8 kierrosta junnugolfille 

• Heidän pelaamat par- ja paremmat tulokset  
myydään yrityksille tai yksityisille  
– esim. 0,20 € - 5,00 € /kpl 

• Kun 24 h on pelattu, tulokset kerrotaan  
lahjoittajan europanoksella ja ansaitut  
rahat ohjataan lyhentämättömänä  
OMAN seuran junnutyöhön! 
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24 h Tavoitteet 

• Juniorigolfille lisää näkyvyyttä;  
seurassa, alueella ja valtakunnallisesti  

• Lisää yhteisöllisyyttä – juniorigolf  
osana seuran arkea ja tulevaisuutta  

• Kerätä rahaa oman seuran juniori- 
toiminnan tueksi  

• Useampivuotinen varainhankinta  
projekti  
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• 24 h junnugolfille –mediassa  

• Netissä: www.golf.fi/24h/ (päivittyvät)  

• Facebookissa: www.facebook.com 24hGolf  

• Twitterssä: #24hGolf ja #golffi -tägeillä  

• Näillä tageillä Golf.fin etusivun Twitter-ikkunassa  

• Golflehdessä: mm. huhti- ja toukokuun numeroissa  

• Youtube avataan kun 2014 materiaalia kertyy 

24 h junnugolfille –mediassa 
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24 h Verkossa 

www.golf.fi/24h/   

• Taustaa  

• Mistä on kyse  

• Osallistuvat seurat ja joukkueet  

• Toiminnan vinkkejä  

• Seurojen toimintamalleja 

• Markkinointi ja materiaalit  

• Ilmoittautumislomakkeen linkki 

• Ym. Vinkkejä ja ohjeita  

 

http://www.golf.fi/24h/
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- 24 h –sivulla  

  7.140 kävijää 

 

- SOME-seinällä 

  tapahtuman 

  aikana 

  1.730 kävijää, 

 

-360 twiittiä, 

 

- #24hGolf Suomen  

  9. yleisin hastagi, 

 

- Facebookissa  

  n. 25-30.000 

  kattavuus, 

 

- Somesta golf.fi – 

  sivulle 2.648,  

  joista 85,88 % 

  Facebookista  
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Ma 22.6. klo 18 – Ti 23.6. klo 18 

• Miksi  Ma 22. – ti 23.6.  

– Klo 18:00 aika mahdollistaa yleisöä paikalle alussa ja lopussa  

– Ma - Ti – on kentillä hiljainen viikonpäivä, valoisa yö,  

– Hämärämpi vaihe pelikierrosten alussa  

– Paikallismedialla uutiskynnys ylittyy alkuviikosta 

– Samanaikaisesti Suomessa monessa paikassa 

– Valtakunnallinen 24 h junnugolfille  
–mediatapahtuma alkaa  22.6. jo klo 12  
kestäen 24 h ja mukana mm. Golfliiton  
luottamushenkilöitä ja julkkiksia.  
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Luvat ja paperit 

• Golfliitto on hakenut poliisiviranomaisilta valtakunnallisen rahakeräysluvan 
(tässä esillä 2014 ote, PH:n lupa 2015-2016 tulee kevään 2015 aikana).  

• Se edellyttää selkeätä kirjanpitoa maksajista ja myös varojen käytöstä 
junnujen hyväksi. Tarkemmat ohjeet netissä.  

• PH:n lupanumero:  POL-2014-4555  

• Päiväys:    15.5.2014  

• Hakija:    Suomen Golfliitto, Helsinki  

• Voimassa:    15.5.2014-31.8.2014 Suomessa  
      (ei Ahvenanmaa)  

• SGL:n yht.hlö:   Petri Peltoniemi, tj  

• Keräystili:    FI76 5541 2820 0226 98  
     OKOYFIHH  

• Seurat erotellaan/tunnistetaan viitenumeroin  

• Golfliitto palauttaa keräystililtä rahat seuralle  
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Pelaajat 

• Ryhmään 2 tai 3 pelaajaa kerrallaan,   

 => isommassa ryhmässä peli hidastuu  

 => osalle tukijoista voi myös olla vaikeampi selvittää  
sitä miten hänen maksettava tuki muodostuu  

• Hyväkuntoisia ja kokeneita pelaajia –  
(ei kuitenkaan mielellään seuran junnuja - idea: aikuiset junnuille)  

• Ryhmä voidaan rakentaa useammalla eri tavalla  
– a) ”Tyypillinen suomalainen 24 h hulluus”, 2-3 hlöä pelaa 24 h,  

5-8 kierrosta extreme, itsensä likoon laittaminen junnujen hyväksi  

– b) ”Viestigolffina” 2 + 2 jolloin fyysinen rasitus tasataan useamman  
pelaajan kesken ja pelaajaksi lähtemisen kynnys on matalampi.  

– c) Varmaan muitakin tapoja löytyy kuten useampi ryhmä jotka  
myyvät itsenäisesti kukin omia parejaan  

• •Jos seurassa runsaasti pelaajahalukkaita, voidaan tehdä 
muutama ryhmä kilpailemaan keskenään €:sta.  
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Pelaaminen 

• Haaveena 6-8 kierrosta / 24 h aikana.  
(Mm. kenttä, pelaajat, sää ym. määrittävät kierrosten määrän)  

• Varataan aikaa pelaajahuollolle  
(järkevä ravinto ja neste, väline- ja jalkahuolto jne.)  

• Minimoidaan pelaajien oma rasitus  
(bägit caddiet vetävät kärryjä/golfautossa ja  

 hoitavat tulospalvelun)  

• Tulokset yhteiseen tulospalveluun.  
(Näkyvyys ja seuranta lisäarvona)  

• Pelaajat pelaavat ja tukijoukot avustavat  
(caddiet, tulospalvelu, pallojen etsintä hämärässä,  
ruoka- ja nestehuolto)  

•   
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Varain keruu 

• Golfliitto hankkii valtakunnallisen keräysluvan Poliisihallinnosta 

• Lahjoittajasta käytetään nimitystä tukija  
(ei esim. yhteistyökumppani tai sponsori joka tukee näkyvyyttä vastaan)  

• Varainkeruun haasteena on kaksi peruskysymystä:  

– Mitä oikein tapahtuu ja mistä maksetaan!  

– Mitä voin joutua maksamaa!  

– Mitä asiakkaat ovat normaalisti valmiita maksamaan  

• Tavalliset ihmiset usein kymppejä ja ehkä jopa yli 100 €  

• Pienyritykset kymppejä ja ehkä jopa satasia  

• Varmasti joku taho on valmis maksamaan enemmänkin  

– Luo hintaesimerkkejä myynnin tueksi  

• Selkeä kertomus, mistä on kyse sekä selkeä laskentamalli josta käy 
ilmi miten kunkin maksu kertyy ja voi suurimmillaan olla.  
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Vammalan 2013 casessä Kimmo soitti muutamassa viikossa 76 puhelua 

työmatkoilla ja 75 lähti mukaan. Hän listaa 24h myyntityön pointit seuraavasti:  

 

”Avainsanat onnistumiselle myynnissä: innostus, usko loistavaan ideaan, asia 

vain ja ainoastaan positiivinen, todella intensiivinen ja henkilökohtainen tapa 

puhua puhelimessa ”iholla”, mukavan small talkin kautta oikealle 

aaltopituudelle pääseminen... Siinäpä se.  
 

Täytyy muuten sanoa, että aivan huikean mahtavaa touhua oli myydä.  

Löysin parin viikon aikana itsestäni intohimon myymiseen. 
  

Hyvää tuotetta, johon itse oikeasti uskoo, on erittäin helppoa myydä.”  

 

LGV 2013: Kimmo Sirainen ja Tero Kokkonen  

24h: 8 kierrosta, 97 par á 109,50 €    tuotto: 10.500 €  
 

LGV 2014: Kimmo Sirainen ja Petteri Mäkelä  

24h: 9 kierrosta,      par á           €      tuotto: 16.031 €  

Kimmon varain keruu 
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Seuratoiminnan esimerkkejä - LGV 

Case: Vammala, LGV, 2013  
• 2 pelaajaa, Kimmo & Tero  

• 75 tukijaa lähti 76 kontaktista  

• Hintahaarukka 0,20 € -  

• Yhteensä 109,50 €/par 

• 8 kierrosta  

• 97 paria x 109,50 €  

• => Tulos 10.600 €  

 

24h tuotolla 2014 uudet herkut  

• Liikunnanohjaaja heinäkuuksi 

• 45 alakouluikäistä ilmaiseksi mukaan 

• 3 uutta harjoitusryhmää 

• 15 golfsettiä junnukäyttöön 

• Golfmatka Kytäjän Challence Tourille 

• Treeni- ja pelipäiviä ym.  

• => 2014 Tulos 16.031 € 
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Seuratoiminnan esimerkkejä - Kemi 

Case: Kemin Golf Klubi, 2014  
• 3 pelaajaa, (Tapani 8,6/Aimo 13,2/Vesku 9,5)  

• 7-8 kierrosta tavoitteena  

• 4-6 par/kierros/pelaaja 

• Eli n. 100 paria á 20 € 

• Keräystavoite minimi 2.000 €  

• => Tulos 3.504,90 €  

 

24h tuotolla 2015 uudet herkut  

• 3.500 km Tsemppi Tourin matkakuluihin 

• Ohjaajakoulutukseen 

• Junnujen Pro klinikkaopetukseen 

• Mukana Hanki Golfin MM-kisoissa  

 joista junnuille rahaa!  
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Seuratoiminnan esimerkkejä – St.LG 

Case: St. Laurence Golf, 2014  
• 3 pelaajaa,  

(Antti Ulvio, Lassi kivilompolo, Jani Nyman, HCP:t 0)  

• 7-8 kierrosta tavoitteena  

• 15 par/kierros/pelaaja 

• Keräystavoite minimi 10.000 €  

• => Tulos 7.919,40 €  

 

24h tuotolla 2015 uudet herkut  

• 250 junnutavoitteen täyttyminen 

• Ohjaajakoulutukseen 

• Uusien tyttöjen rekryyn 

• Rahoittaa Koulugolfia, 20 luokkaa 

• Hankkia junioreille harjoitusvälineitä!  
 

Vanhat junnut tukemassa tulevia  
Kuvat: golfpiste.com ja Länsi-Uusimaa  



5.3.2015 19 

Yhteistyökumppanit 
• Yhteistyökumppani (sponsori) on taho joka esim. näkyvyyttä vastaan lähteen 

tuomaan projektiin rahaa, palveluita yms.  

• Tukija on puhdas lahjoittaja; kirjataan rahankeräysluvan mukaiseen listaan.  

• Golfliitto hankkii muutamia valtakunnallisia yhteistyökumppaneita tukemaan 
toiminnan levittämistä.  

• 2015-2017 Abacus pukee 24 h golffareita: 

– Ilmoita 10.4. mennessä seurana pelaajat ja  
piquee koon; varmistat seurasi pelaajille  
tyylikkäät ”2015 24 h Player” –piqueet  
(max 4. seura, lisätarpeet svh. -50 %, ohjeet www.golf.fi/24h/ markkinointi) 

– Myöhemmin ilmoittautuneille ei voida logistisista syistä taata toimitusta!  

• Seurat voivat lähes vapaasti itse hankkia lisäkumppaneita kunhan 
tapahtuman valtakunnalliset yhteistyökumppanien näkyvyydet eivät jää 
syrjään.  

• Sponsoreita voidaan ottaa esim. lisäkorvauksesta mukaan yhden kierroksen 
ajaksi jne.  

 

http://www.golf.fi/24h/
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Ideat ja matriaalit 

• 2014 oli tapahtuman Start Up –vuosi ja nyt 2015 pöhinä kasvaa  
– Seuroissa jalostetaan monia hyviä omia käytänteitä  

– Näiden jakaminen muille seuraavana vuonna  
rikastuttaa 24 h –toimintaa.  

– Kiitämme jo nyt hyvistä ideoista!  

• Kerätkää ylös markkinointia tukevia tieto:  
– valokuvia,  

– lehtijuttuja,  

– Kävijämääriä ym.  

– Nämä tukevat 24 h:n tulevaa rakentamista  

• SOME  
– Yritetään luoda aktiivista SOME-pöhinää tykkäämällä,  

kommentoimalla, jakamalla ja vaikka luomalla pieniä  
kisoja tai haasteita esim. seurojen kesken  
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Tuloksia ja visioita 

• Tuloksia 
• 15.5.2014 PH:n lupa 

• 25 seuraa toteutti 

• N. 100.000 € junnuille 

• Junnuhaaveita 
•  2014 pilottivuosi mukana oli 25 seuraa 

• 2015  täysi tohina ja n. 50 seuraa 

• Tulevaisuudessa yli 70 seuraa mukaan 

• Keskimäärin 3.000 – 15.000 €/seura 

• Keskiarvona 7.000 € 

• => 490.000 € kaikki  junnuille 
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Yhteystiedot 

Sami Övermark,  

 Golfliitto, juniorigolfohjelman koordinaattori  
sami.overmark@golf.fi, 044 753 51 38,  
@SamiOvermark  

 sekä:  

Kimmo Sirainen,  
Case Vammala 2013, Varala,  
kimmo.sirainen@varala.fi, 050 404 74 09,  
@KimmoSirainen  

 

Jari Laakkio,  
24h-projektin koordinaattori, Caudillo Oy  
jari.laakkio@caudillo.fi, 0500 780 070,  
@jarilaakkio 

mailto:sami.overmark@golf.fi
mailto:kimmo.sirainen@varala.fi
mailto:jari.laakkio@caudillo.fi

